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NOTEIKUMI 

2014.gada 20.maijā                                                                                 
(prot.Nr.5 p.42)  

  
  
Engures novada izglītības iestāžu  

izglītojamo un pedagogu apbalvošana  

ar naudas balvu  
  

Izdoti saskaņā ar likuma „Par  
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas  

4.punktu un Izglītības likuma 17.panta  
trešās daļas 27.punktu  

  
I. Vispārīgais jautājums 
  

1. Engures novada izglītības iestāžu izglītojamo (turpmāk – skolēnu) un pedagogu 
apbalvošanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka, kā tiek organizēta vispārējās 
izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu un pedagogu 
apbalvošana ar naudas balvu. 
  
II. Mērķi un uzdevumi 
  

2. Mērķis - veicināt Engures novada skolēnu kvalitatīvu zināšanu apguvi un 
mērķtiecīgu izaugsmi, novērtējot pedagogu darbu un skolēnu izcilos sasniegumus vispārējā 
un profesionālās ievirzes izglītībā, akcentējot mācību un radošas darbības nozīmīgumu.  

3. Uzdevumi:  
3.1. attīstīt skolēnu spējas, prasmes, radošo izziņas darbību un apliecināt savu 

konkurētspēju valsts un starptautiskajā mērogā;  
3.2. padziļināt izziņas intereses par attiecīgo mācību priekšmetu, tā pakšnozarēm;  

 3.3. ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un tālākajai darbībai 
zinātņu nozarē;  
 3.4. veicināt skolēnu nākamās profesijas apzinātu izvēli;  
 3.5. motivēt pedagogus darbam ar talantīgajiem bērniem.  
  
III. Apbalvošanas kārtība  
  
 4. Balvu fondu katru gadu nosaka novada Dome, pamatojoties uz Izglītības iestāžu 
vadītāju iesniegtajiem rezultātiem. 
  5. Balvas piešķir Engures novada Dome ar ikgadēju lēmumu. 



 6.1. skolēniem, kuriem sekmju izrakstā par pamatizglītības programmas apguvi, 
neņemot vērā noslēguma valsts pārbaudes darbu rezultātus, ir izcilas sekmes (8,9,10 
balles);  
 6.2. skolēniem, kuriem sekmju izrakstā par vispārējās vidējās izglītības programmas 
apguvi, neņemot vērā noslēguma valsts pārbaudes darbu rezultātus, ir izcilas sekmes 
(8,9,10 balles).  
 6.3. skolēniem par izcīnīto 1., 2., 3.vietu un Atzinību valsts un reģionu mācību 
priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs;  
 6.4. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem;  
 6.5. skolēniem par izvirzīšanu dalībai un sasniegumiem Valsts izglītības satura 
centra noteiktajās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un starptautiskajā skolēnu 
zinātniski pētnieciskajā konferencē;  
 6.6. skolēniem par izcīnīto 1., 2., 3.vietu un Atzinību valsts atklātajos mācību 
priekšmetu konkursos un valsts mācību priekšmetu konkursos izglītības iestādēm, kas 
īsteno pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmas.  
  6.7. pedagogiem, par noteikumu 6.3., 6.5., 6.6..apakšpunktā minēto skolēnu  
sagatavošanu.  
 7. Skolēnu izvirzīšana apbalvošanai:  
 7.1. skolas direktors līdz 15.maijam iesniedz Domē sekretārei aizpildītu  
iesnieguma veidlapu (2.pielikums) par skolēniem, kuri saņēmuši 1., 2., 3.vietu vai Atzinību 
valsts un reģionu mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajos mācību priekšmetu 
konkursos, skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs vai izvirzīti dalībai 
Starptautiskajā olimpiādē, klāt pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina skolēna 
sasniegumus un iesniegumus (3.pielikums);  
 7.2. Par sasniegumiem mākslā un mūzikā direktors līdz 10.maijam iesniedz Domes 
sekretārei iesnieguma veidlapu (3.pielikums), norādot 3 – 5 skolēnus, kuri guvuši izcilus 
panākumus mākslā vai mūzikā, klāt pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina skolēna 
sasniegumus un iesniegumus (3.pielikums).  
 8. Līdz katra mācību gada 1.jūnijam Engures novada dome pieņem lēmumu r 
izglītojamo un pedagogu apbalvošanu ar naudas balvām.  
  
IV. Citi jautājumi 
  
 9. Ja viens skolēns izcīnījis vairākas godalgotas vietas, naudas balvu saņem par 
augstāko sasniegumu.  
 10. Pedagogam naudas balvas tiek piešķirtas par skolēniem, kuri ieguvuši balvas 
pēc 6.3 un 6.5.Nolikuma punktiem  
 11. Naudas balvu ieskaita skolēna vai pedagoga iesniegumā norādītajā kontā, 
ieturot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.  
  
  
  
V. Noslēguma jautājumi 
  
 13. Skolēnu un pedagogu apbalvošana notiek katra gada jūnija sākumā.   
 14. Informāciju par skolēniem un pedagogiem, kuri saņēmuši apbalvojumus, ievieto 
Engures novada mājas lapā.  
  15. Noteikumi stājas spēkā  ar 2014.gada 20.maiju, Dome apstiprina kopējo Balvu 
fondu.  
  
  
  

Domes priekšsēdētājs G.Važa  
 



 
1.pielikums  

Noteikumiem Nr.1 „Engures novada izglītības  

iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana  

ar naudas balvu” 
  

Naudas balvu apmērs 
  
Naudas balvu iedalītā budžeta ietvaros piešķir:  
  
 1. Skolēniem, kuriem attiecīgajā mācību gadā ir izcilas sekmes mācībās:  
 1.1. absolvējot pamatizglītības iestādi (8,9,10 balles) – līdz 50,00 euro (piecdesmit  
euro);  
 1.2. absolvējot vispārējās vidējās izglītības iestādi (8,9,10 balles) – līdz 100,00 euro 
(viens simts euro);  
  
 2. Skolēniem par izcīnīto valsts (arī atklātajās) mācību priekšmetu olimpiādēs, 
mācību priekšmetu konkursos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos  
 

1.vieta 75,00 

2.vieta 65,00 

3.vieta 55,00 

atzinība 45,00 

 
 3.Par sasniegumiem reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumos 
 

1.vieta 40,00 

2.vieta 35,00 

3.vieta 30,00 

atzinība 25,00 

 
 4.Par sasniegumiem valsts (arī starptautiskajos) konkursos profesionālajā jomā un 
interešu izglītības pasākumos. 
 

1.vieta 40,00 

2.vieta 35,00 

3.vieta 30,00 

atzinība 25,00 

 
  
  
 5. Skolēniem par izvirzīšanu dalībai un sasniegumiem VISC noteiktajās 
starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un starptautiskajai skolēnu zinātniski 
pētnieciskajai konferencei - līdz 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro).  
 6.Par Nolikuma 6.1. un 6.2. punktā apbalvojamo naudas apmēru Dome pieņem 
ikgadēju lēmumu atkarībā no paredzētajiem finanšu līdzekļiem attiecīgajā gadā. 
 6. Pedagogiem par skolēna sagatavošanu - līdz 80% no skolēnam noteiktās naudas 
balvas apjoma.  
  
Domes priekšsēdētājs G.Važa  
 
  



 

2.pielikums  

Noteikumiem Nr.1 „Engures novada izglītības  

iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana  

ar naudas balvu”  
  

APSTIPRINU  
___________________ skolas direktors (re)  
___________________________________  

20___.gada _____. ____________________  
______________________________ skolas  

  
pieteikums - saraksts skolēnu un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem Starptautiskās, 
Valsts un reģionu olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos,  
SZPD konferencēs 20___./20___.m.g.  
  
 

N.p.k. Skolēna vārds,  
uzvārds, 
personas kods  
 

Iegūtā 
vieta,  
pakāpe, 
atzinība  
 

Klase  
 

Pedagoga 
vārds,  
uzvārds  
 

Pasākums, 
kurā 
iegūta 
godalgotā 
vieta  
 

Pievienotās 
diploma  
kopijas 
pielikuma  
numurs  
  
 

       

       

       

       

 
 
 
  
Pielikumā: apbalvošanai izvirzīto skolēnu diplomu kopijas, tabulā minētajā secībā, uz _____ 
lapām.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.pielikums  

Noteikumiem Nr.1 „Engures novada izglītības  

iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana  

ar naudas balvu”  
  
  
  
Naudas balvas saņēmēja (skolnieka vai pedagoga)  
  
vārds, uzvārds _________________________________________________________  
  
Personas kods  
  
 Deklarētā dzīvesvietas adrese ________________________ LV ___________  
  
  

Iesniegums 
  
Naudas balvas piešķiršanas gadījumā, lūdzu to pārskaitīt uz kontu:  
  
Konta turētāja vārds, uzvārds ____________________________________  
  
Banka ________________________________________________________  
  
Bankas kods _________________________________________________________  
  
Konta numurs  
  
(IBAN 21 zīme)  
  
  
201___. gada “ _____. “ ________________  
  
Naudas balvas saņēmēja (skolnieka vai pedagoga)  
  
___________________________________ /____________________/  
 paraksts paraksta atšifrējums  
  

  

 

 

 


